
1.1งานบริหารทั่วไป
ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือจะจ้าง ระยะเวลาที่จัดซ้ือจัดจ้าง วิธกีารจัดซ้ือจัดจ้าง หมายเหตุ

ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 1,551,240.00          

1.1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.2 ค่าจา้งเหมาบริการ 50,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.3 ค่าเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 141,240.00             ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.4 ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏบิติังานปกติฯ 1,320,000.00           ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.5 ค่าจดัท าประกันภยัรถราชการ    10,000.00               - -
1.6 ค่าเช่าทรัพยสิ์นหรือค่าใช้จา่ยเกีย่วกับที่ดินสาธารณะ 10,000.00               - -
1.7 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 10,000.00               - -
1.8 ค่าจา้งแรงงาน -                        - -

2. รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร 10,000.00              
2.1 ค่ารับรอง 10,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

3. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 885,000.00            
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

3.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 150,000.00             
3.2 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 500,000.00             ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

โครงการที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนงานบริหารทั่วไป(ส านักปลัดและกองคลัง)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้างฉตัรแมต่าล  ต าบลห้างฉตัร  อ าเภอห้างฉตัร  จังหวัดล าปาง

1.   แผนงานบริหารงานทั่วไป



3.3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 5,000.00                 ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.4 โครงการปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 50,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 20,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.4 โครงการเทศบาลต าบลหา้งฉัตรแม่ตาลเคล่ือนที่ 10,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.7 โครงการการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 10,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.8 โครงการจดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององค์กร 30,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.9 โครงการกิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพนัธ์กรณีพบเหน็การทจุริต 10,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.10 โครงการจติอาสาพระราชทาน 904 รปร. 50,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.11 โครงการศูนยช์่วยเหลือประชาชนของ ทต.หา้งฉัตรแม่ตาล  50,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
3.12 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   -                        
3.13 โครงการศูนยป์ระสานราชการ (ศูนยบ์ริการร่วม) -                        

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 70,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)

ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 110,000.00            

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิติังาน 80,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.2 ค่าจดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าหมูบ่า้น 30,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

3. วัสดุงานบา้นงานครัว 40,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

4. วัสดุก่อสร้าง 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง



5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

6. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 90,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000.00              
8.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 60,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

9. วัสดุอ่ืน 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 7,100.00               

1.1 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจกแบบมีฐานรอง 1 ตู้ ๆ ละ 5,400.-บาท 5,400.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.2 เก้าอีท้ างาน 1 ตัว ๆ ละ 1700.-บาท 1,700.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00              

2.1 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA  1 เคร่ือง ๆ ละ 5,800.-บาท(มาตรฐาน) 17,000.00               ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

3.  ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว -



4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม -
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ เคร่ืองจกัรกล
ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือซ่อมกลาง)

งบรายจ่ายอ่ืน 
หมวดรายจ่ายอ่ืน 
รายจ่ายอ่ืน
ประเภท
1. ค่าจา้งทีป่รึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมนิผลหรือพัฒนาระบบตา่ง ๆ -



    1.2 งานบริหารงานคลัง
ค่าใช้สอย
ประเภท
1. รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ -

2. รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 150,000.00            
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

2.1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 50,000.00               
2.2 โครงการจา้งเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามเพือ่จดัท าบญัชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างฯ 100,000.00             ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
2.3 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ -

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษา 20,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
ทรัพย์สิน เพ่ือใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติฯ)
ค่าวัสดุ 
ประเภท
1. วัสดุส านักงาน 120,000.00            

1.1 วัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏบิติังาน 120,000.00             ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง

2. วัสดุก่อสร้าง -
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
4. วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ 5,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00              ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00              

6.1 วัสดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการปฏบิติังาน 50,000.00               ต.ค.62-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง



งบลงทนุ
หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง
ค่าครุภณัฑ์
ประเภท
1. ครุภณัฑ์ส านักงาน 60,400.00              

1.1 โต๊ะท างาน (เหล็ก) แบบ 7 ล้ินชัก 1 ตัว ๆ ละ 7,500.-บาท 7,500.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.2 เก้าอีท้ างาน 1 ตัว ๆ ละ 1,700.-บาท 1,700.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1.3 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บทียี ู1 เคร่ือง 51,200.00               ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
เคร่ืองละ 51,200.-บาท(มาตรฐานฯ)

2. ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 8,900.00               
2.1 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 8,900.00                 ม.ค.63-ก.ย.63 เฉพาะเจาะจง
1 เคร่ือง ๆ ละ 8,900.-บาท (มาตรฐานฯ)

3. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - - -

4. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม - - -
บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบนิ 
เคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะ เปน็ต้น ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ
หรือซ่อมกลาง)


